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  :چکیده

��ترین نوع ابررساناهاي ناهمسانگردند که  تقارن جفت شدگی آن ها به صورت ي دماي باال  از معمولبررساناهاا
�−��

�  

کنند. این نوع پیوند هاي جوزفسون به عیف حساس به فاز، این تقارن را تأیید میاست . پیوندهاي جوزفسون اتصال ض

 acکه به صورت عمود در وجه هاي s –waveو دو ابررسانا از نوع   d –waveصورت اتصال ضعیف بین یک ابررساناي 

ي در اصال ضعیف فوق الذکر جریان گردابهبین ات  πبلور قرار گرفته اند ساخته می شوند. به خاطر اختالف فاز  bcو 

شود. این اتفاق حتی است تشکیل می  s –waveکه در اتصال با ابررساناي نوع   d –waveناي نوع هاي ابررساگوشه

دهد که این مسئله بسیار حائز اهمیت است. در این پایان نامه ما  ن مغناطیسی خارجی صفر باشد رخ میوقتی میدا

هاي مختلف پیوندهاي نی را براي هندسهزي جریان تونلاندازه و ایمسیستمی را مورد مطالعه قرار داده یک چنین

ایم و اثر دما و میدان مغناطیسی خارجی بررسی کرده d-wave و  s-wave اي در حاالت اي و لبهجوزفسون گوشه

 ایماي را مطالعه نمودههاي گردابهطور اثر میدان مغناطیسی را بر جریانایم. همینرا بر جریان جوزفسون بدست آورده

  .ایمدهولتاژ این سیستم را بدست آور-مشخصه ي جریان هایتاًو ن

  پیوندهاي جوزفسون، تقارن جفت شدگی و فالکسونابررسانایی، : هاواژه کلید



 أ
 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                           شماره و عنوان مطالب

  

  فصل اول: کلیات پژوهش

   2........................................................................................................................................................................مقدمه-1-1

                                                                         2..............................................................................................................................................ابررساناییي تاریخچه -2-1

                                                                     4..............................................................................................................................................................کوانتش شار -3-1

                                                       7.................................................................................................................................................................اثر مایسنر -4-1

                                               9.....................................................................................................................................هاخواص مغناطیسی ابررسانا -5-1

                                                              9..............................................................................................................اول ي نوعهاخواص مغناطیسی ابررسانا -1-5-1

                                                              11...................  .................................................................................................................................حالت بینابین -2-5-1

                                                                      11 ...........................................................................................................دوم ي نوعهاخواص مغناطیسی ابررسانا -3-5-1

                                                                                                 12..........................................................................................................................................................اثر جوزفسون -6-1

  s-wave...................................................... 14ن جفت شدگیبا تقار متعارف)ابررساناي ابررساناي دماي پایین ( -7-1

                          17 ..................................................نامتعارف)........................................................ابررساناي ابررساناي دماي باال (  -8-1

                                          17 ....................................................................................................................................ساختار ابرساناي دماي باال -9-1

                                        18 ...............................................................................................ررساناییت تقارن و انواع تقارن در حالت ابشکس -1-10

                                         21 ...............................................................................................................................ي بلوري تتراگونالشبکه -1-10-1

                                                                          24 ...........................................................................................................................ي بلوري ارتورومبیکشبکه -2-10-1

                                                                     Cu-O ............................................................................................................. 25مستطیلی  -ي مربعیشبکه -3-10-1

                                                    27 ............................................................................................در ابررساناي مس d- waveتقارن جفت شدگی  -11-1

                               28..........................................................................................................ي پارامتر نظم ابررساناییگیري دامنهاندازه -12-1

                          30................... .............................................................................................گیري فاز پارامتر نظم ابررساناییاندازه -13-1

                          32...............................................................................................................ي ابررساناییي نظریهمروري بر توسعه -14-1



 ب
 

  

  فصل دوم: مبانی نظري پژوهش

  38.....................................................................................................................................................................مقدمه -1-2

  38....................................................................................................آزمایش تقارن جفت شدگی غیر حساس به فاز  -2-2

  38..............................................................................................عمق نفوذ............................گیري اندازهآزمایش  -1-2-2

  ARPES.......................................................................................................................40گیري اندازهآزمایش  -2-2-2

  42..............................................................................................................رسانندگی گرماییگیري اندازهآزمایش  -3-2-2

  46.......................................................................................................................گرماي ویژهگیري اندازهآزمایش  -4-2-2

 48...............................................................................................................................................تونل زنی جوزفسون -3-2

  

  

  فصل سوم: مواد و روش پژوهش

  65.....................................................................................................................................................................مقدمه -1-3

  65.....................................................................................................ي مختل شده و غیر مختل شدهتعریف هندسه -2-3

  67..........................................................................................................................ي ابررساناانرژي آزاد در یک حلقه -3-3

  73...........................................................................................................................چگالی جریان در پیوند جوزفسون -4-3

  78...........................................................................................................آزمایش تقارن جفت شدگی حساس به فاز  -5-3

  78.........................................................................................................مدوالسیون تک پیوند جوزفسونآزمایش  -1-5-3

  88..........................سه بلوري)ي گیري میدان مغناطیسی در هندسهاندازهمگنتومتري تري کریستال (آزمایش  -2-5-3

  

  هاي پژوهشفصل چهارم: نتایج و یافته

  95....................................................................................................................................فاز در داخل ابررساناي مس -1-4

  97..............................وزفسون در نزدیکی دماي بحرانیولتاژ پیوند ج -ي جریانبررسی اثر دما بر روي مشخصه -2-4

  99....................................................................................................کوئید........................تداخل سنجی اسآزمایش  -3-4



 ج
 

  s- s .....................................108ولتاژ پیوند جوزفسون -ي جریانبررسی اثر میدان مغناطیسی بر روي مشخصه -4-4

  s- d ....................................112ولتاژ پیوند جوزفسون  -ي جریانمشخصهبررسی اثر میدان مغناطیسی بر روي -5-4

   114ها............................................هاي جوزفسون و تأثیر میدان مغناطیسی خارجی بر آنجریان گردشی در پیوند -6-4

  

  

  هافهرست جدول

  صفحه                                                      شماره و عنوان جدول

  

  D��...............................22اي ي زوج اسپین یگانه در بلور تتراگونال با تقارن نقطههاي جفت پاریتهحالت: 1–1جدول 

  D��..........(..............24ي زوج اسپین یگانه در یک بلور ارتورومبیک (گروه تقارنی هاي جفت پاریته: حالت2–1جدول 

در ابررساناهاي  2CuOبراي سطوح  4vcهاي مجاز براي عمل تقارنی ي تقارنتوابع پایه k: نمایش فضاي 3-1جدول 

  27.................................................................دماي باال....................................................................................................................

  BSCCO .............................................................45و  YBCOگیري شده در هاي فیزیکی اندازه: کمیت1-2جدول 

  74...................................................براي یک پیوند جوزفسون با تقارن بلوري تتراگونال. (�)χي : تابع پایه1-3جدول 

  

  

  هافهرست شکل

  

  صفحه                                                      شماره و عنوان شکل

  

  cmH.............................................................................................................3: وابستگی دمایی میدان بحرانی 1–1شکل 

  8....(شکل سمت چپ) و یک ابررسانا (شکل سمت راست) آل: اعمال میدان مغناطیسی یه یک رساناي ایده2–1شکل 

  0H......................10، بر حسب M(الف) منحنی مغناطش ابررسانا (ب) گشتاور مغناطیسی در واحد حجم، :-3-1شکل 



 د
 

  13....................................ابررسانا................................................................: تصویري از  اتصال ضعیف بین دو 4-1شکل 

الکترون به  -کنش الکترون، ابررسانایی ناشی از برهمBCS) در مدل aتصویر متعارف از ابررسانایی: (: 5-1شکل 

 دهدکه در فضايي جفت کوپر،یک گاف انرژي را نشان میبرانگیختگی از حالت پایه) bباشد. (ي پراکندگی فونون میواسطه

k ..........................................................................................15.............................................................................همسانگرد است  

) aباشد: (هاي ساختار گاف انرژي ابررساناها میترین بررسیي تونل زنی، که یکی از حساسمشخصه: 6-1شکل 

رسانایی در  ، که برايs- waveتونل زنی تک ذره بر حسب ولتاژ از یک فلز عادي به یک ابررساناي همسانگرد  رسانایی

∆ولتاژ 
که افزایش  YBCO-Pbگیري رسانندگی براي پیوند ) اندازهbدهد. (تر از آستانه عدم حالت را نشان میپایین ��

دهد. این نوعی از منحنی تونل زنی مشاهده شده در نشان می BCSي تر از گاف انرژي چشمداشتی نظریهها را پایینحالت

  16...................................دهد..باشد که هرگز یک گاف را که به طور کامل شکل گرفته است را نشان نمیابررساناي مس می

ي ساختمان کلی از ابررساناي مس با ) بلوکهB( ،ساختار چند ابررساناي متفاوت با دماي بحرانی باال )A(: 7-1شکل 

 ��با تقارن  Oو  ������با تقارن  Cuهاي الکترونی ، که در آن مهمترین اوربیتال2CuOي دماي بحرانی باال از صفحه

  18...................................................................................................................................................................نشان داده شده است.

هاي هاي پر اکسیژن و دایرهي مستطیلی. دایره) شبکهbي مربعی () شبکه2CuO) :aهاي : طرحی شبکه8-1شکل 

  25....خالی مس هستند. در هر دو شکل سلول واحد و عمل تقارنی گروه تقارنی نشان داده شده است........................................

  28.................................................................تقارن جفت شدگی در ابررساناهاي مختلف..................................: 9-1 شکل

  31..........................................هاي مختلف.................................: تغییرات دامنه و فاز پارامتر نظم براي تقارن10-1شکل 

تغییرات : 1-2شکل 
��(�)

��(�)
بر حسب  

�

��
  YBa�Cu�O�∙��............................................................................40در بلور  

 ؛ي سطح فرمیبر حسب تابعی از زاویه ARPESگیري شده با ، اندازه●: Bi-2212گاف انرژي در : 2-2شکل 

  41...........................................................................متناسب است................................. d-waveهاي تقارن منحنی توپر، با داده

) و دیگري براي حالت y=6.0، یکی براي عایق (مثلث، YBCOدر دو بلور  aرسانندگی گرمایی محور : 3-2شکل 

kي اصلی: ). قطعهy=6.9ابررسانایی آن (دایره، 
T�  بر حسبT�  است، خطوط برايT < aمتناسب با  0 + bT� 

kي کوچکتر: هستند. قطعه
T�  بر حسبT 43.......................................................................................................باشد..........می  

(دایره) در دوپینگ  BSCCO(مربع) و  YBCOبراي  2T: رسانندگی گرمایی تقسیم بر دما بر حسب 4-2شکل 

  44....................................................................بهینه........................................................................................................................



 ه
 

) جفت 2و (منحنی  d wave) جفت شدگی 1ي الکترونیکی: (منحنی وابستگی دمایی گرماي ویژه:  5-2شکل 

  s- wave ......................................................................................................................................................................47شدگی

  48................................................................................................تیک از پیوند تونلی جوزفسون.یک طرح شما :6-2شکل 

 -يحلقهبراي خارجی  مغناطیسی میدان عدم ي ابررسانا با یک پیوند جوزفسون درانرژي آزاد در یک حلقه: 1-3شکل 

γصفر.  = 2π�
��
Φ�
� =   69........................................................................................................................باشد.می 20

 -يحلقهبراي خارجی مغناطیسی میدان عدم ي ابررسانا با یک پیوند جوزفسون در انرژي آزاد در یک حلقه :2-3شکل 

π که در آن .γ = 2πL
I�
Φ�
� =   69............................................................................................باشد..................می 20

  ring-0  )0˃cI......(...............................71شار براي یک حلقه با یک پیوند در حالت  -ي جریانمشخصه: 3-3شکل 

  ring-π )0˂cI(......................................27در حالت  شار براي یک حلقه با یک پیوند -جریاني مشخصه: 4-3شکل 

 s– waveاي که در آن هر دوي بلوکه و فیلم نازك ابررسانا تقارن بندي تک پیوند جوزفسون لبهپیکره: 5-3شکل 

  79. .....................................................................................دارد.......................................................................................................

  81..................................ايپیوند جوزفسون لبه حسب میدان مغناطیسی برايمدوالسیون جریان بحرانی بر  :6-3شکل 

  82.................................دارد s- wave ي ابررسانا تقارناي که در آن بلوکهطراحی پیوند جوزفسون گوشه :7-3شکل 

  d- wave...............................................................................84اي با تقارن طراحی پیوند جوزفسون گوشه: 8-3شکل 

ابررسانا  ياي که شامل بلوکهمدوالسیون جریان بحرانی بر حسب میدان مغناطیسی خارجی براي پیوند گوشه :9-3شکل        

  86...................................................................................................................................................است.......... d-waveبا تقارن 

  87.......................................................گیري تجربی جریان بحرانی بر حسب میدان مغناطیسی اعمالیاندازه:10-3شکل 

  89....................................................................................................................کریستالطراحی آزمایش تري :11-3 شکل

  91...............................(حدتمیز) دهندرا می π -يصفر و حلقه -ياي از پارامترهاي طرح که حلقهنواحی :12-3شکل 

  92.............................(حدکثیف) دهندرا می π -يصفر و حلقه -ياي از پارامترهاي طرح که حلقهنواحی :13-3شکل 

  92...............کریستالي سه پیوندي تريبراي نمایش میدان مغناطیسی در حلقه SSMتصویر سه بعدي  :14-3شکل 

  95....................................................فاز پارامتر نظم در ابررساناي مس............................................................ :1-4شکل 

�����dچگونگی تغییرات فاز پارامتر نظم در داخل ابررسانا با تقارن  :2-4 شکل − wave .................................96  

  98...........................................هاي مختلف.................ولتاژ براي پیوند جوزفسون در دما -ي جریانمشخصه :3-4شکل        



 و
 

مشخصه جریان ولتاژ براي سیستمی از پیوندهاي جوزفسون جفت که به صورت تجربی در دما هاي  :4-4شکل        

(a)4.2K  ،(b)57K  ،(c)75K و (d) 82K.99.....................................................................................بدست آمده است  

  100..............................................................................................................ايطراحی آزمایش اسکوئید گوشه :5-4شکل        

  100..................................................................................اي.................................طراحی آزمایش اسکوئید لبه :6-4شکل        

-مقاومت اسکوئید بر حسب شار به جریان بایاس صفر براي اسکوئید گوشهي گیري کمینهیابی اندازه: برون7-4شکل          

  102.............................................................................................................................اي روي یک بلور یکساناي و اسکوئید لبه

  s-wave..............................105.رانی بر حسب شار مغناطیسی اعمالی براي تقارن مدوالسیون جریان بح :8-4شکل 

  d- wave.............................106مدوالسیون جریان بحرانی بر حسب شار مغناطیسی اعمالی براي تقارن  :9-4شکل 

  108........................متعارف با دماي بحرانی پایین.... اي متشکل از دو ابررسانايطرح پیوند جوزفسون گوشه:10-4شکل       

  s- s .....................................................................110اي ولتاژ در پیوند جوزفسون گوشه -ي جریانمشخصه :11-4شکل      

و یک ابررساناي  s- waveاي متشکل از یک ابررساناي متعارف با تقارن طرح پیوند جوزفسون گوشه: 12-4شکل      

  d- wave .................................................................................................................................................112نامتعارف با تقارن 

  s- d ..................................................................................113ولتاژ در پیوند جوزفسون  -ي جریانمشخصه: 13-4شکل       

  114..............................................تغییرات جریان گردشی سیستم بر حسب میدام مغناطیسی خارجی............: 14-4شکل       

  

  

  

    



  فصل اول:

  کلیات پژوهش

  

  

  

  

  

  

    



 

  

  

  

 مقدمه 1-1

اي از ابررسانایی را آورده و سپس چند ویژگی از ابرساناها  از جمله کوانتش شار، در این فصل  ابتدا تاریخچه

کنیم. بعد از این مقدمات ابررساناهاي ابررساناها و اثر جوزفسون را ذکر میاثر مایسنر، خواص مغناطیسی 

هیم. داي است را نشان میدماي پایین و دماي باال را تعریف و ساختار ابررساناي دماي باال که به صورت الیه

 کنیم که تقارن جفت شدگی درهمچنین در این فصل در مورد شکست تقارن بحث کرده و سپس ذکر می

  است. d- waveابررساناي مس 

  

  ي ابررساناییتاریخچه 2-1

ي وابستگی به هنگام مطالعه 1اونس گدر آزمایشگاه لیدن کشف شد. اچ. کامرلین 1911ابررسانایی در سال 

، مقاومت K4نزدیک به  T∗، مشاهده کرد که در دماي اي از جیوهي الکتریکی نمونهدمایی مقاومت ویژه

گیري مقاومت دیگر قابل اندازه T∗ي دماهاي دسترس پذیر زیر کند و در همهصفر سقوط مینمونه ناگهان به 

بود  . آشکار)نه به تدریج(رسید ي مهم این است که با کاهش دما مقاومت ناگهان به صفر مینیست. نکته

ن آن زماکه نمونه باید دستخوش گذاري به حالت جدیدي با مقاومت الکتریکی صفر شده باشد که در 

ناشناخته بود. این پدیده را ابررسانایی نامیدند. هر گونه تالش براي یافتن کوچکترین اثري از مقاومت در 

ه توان گفت کگیري جدید، میاي، راه به جایی نبرد. با توجه به حساسیت وسایل اندازهابررساناهاي کپه

ي بزرگی دانیم که مرتبهاست. در مقایسه، میصفر  ،10���Ωcm  دقت تاها، حداقل ي ابررسانامقاومت ویژه

  است. مدت کوتاهی پس از کشف ابررسانایی  10��Ωcm برابر با K2⁄4ي مس با خلوص باال در مقاومت ویژه

                                                
1- Heike kamerlingh onnes. 



 

در جیوه، این خاصیت در سایر فلزات مانند: قلع، سرب، ایندیم، آلومینیم، نیوبیم و غیره یافت شد. همچنین 

  و ترکیبات بین فلزي نیز ابررسانا هستند.  هاآلیاژ از معلوم شد که تعداد زیادي

نامند. زمان کوتاهی پس از این ) می cTدماي گذار از حالت عادي به ابررسانایی را دماي بحرانی ( 

 ضعیف تاًنسبکشف معلوم شد که نه تنها با گرم کردن نمونه، بلکه با قرار دادن آن در میدان مغناطیسی 

H��⃗و با  خواننداي میي کپهرا از بین برد. این میدان، را میدان بحرانی ماده توان ابررساناییمی نشان  ��

H��⃗جا. در ایندهندمی H��⃗یابی شده تا صفر مطلق است. وابستگی دمایی میدان بحرانی برون 	(0)�� با  ��

  سازگاري خوبی دارد.ي تجربی زیر رابطه

H��⃗ ��	(T) = H��⃗ ��	(0) �1 − �
�

��
�
�

�  )1-1                                                                          (  

حالت ابررسانشی را نشان  H-Tنمودار فاز  نشان داده شده است، که اصوالً 1-1این وابستگی در شکل 

، 2یت(اشم با حالت ابررسانشی همخوان است T-Hي ي سایه خورده، هر نقطه در صفحهدهد. در ناحیهمی

1997(.	  

  
  

  
  .)1997(اشمیت،  cmHوابستگی دمایی میدان بحرانی  1 – 1شکل 

  
  
  
  

                                                
1-Schmidt. 



 

  کوانتش شار مغناطیسی 3-1

محدودي باقی بماند. طبیعتاً، این ماندگاري تواند تا زمان ناي ابررسانا میجریان الکتریکی در یک حلقه

توان به است. چنین جریان ماندگاري را میي انرژي نیاز ندارد، زیرا مقاومت حلقه صفر جریان به چشمه

  شرح زیر تولید کرد: 

Tنخست حلقه را در  > T� به طوري که خطوط میدان  ،دهیمدر میدان مغناطیسی خارجی قرار می

شود، سرد ، تا جایی که ماده ابررسانا میcT مغناطیسی از درون حلقه بگذرند. سپس حلقه را تا زیر دماي

کنیم. در نخستین لحظه پس از قطع میدان، شار مغناطیسی خارجی را قطع می کرده و میدان مغناطیسی

ه از شود کیابد و بنابر قانون القاي الکترومغناطیس فاراده، در حلقه جریانی القا میدرون حلقه کاهش می

 ند.کاین لحظه به بعد دوام خواهد داشت. این جریان از کاهش بیشتر شار مغناطیسی حلقه جلوگیري می

ه ي آن از حلقیعنی اکنون که میدان خارجی قطع است، جریان القایی خود باعث تأمین شار به مقدار اولیه

�باشد، شار از حلقه با ثابت زمانی   Rشود. در واقع، اگر حلقه داراي مقاومت محدود می

�
کاهش خواهد  

است آهنگ کاهش شار  R=0ي ابررسانا، چون خود القاي حلقه است. ولی در یک حلقه Lیافت، که 

یابد شار مغناطیسی در آن مغناطیسی نامحدود است. یعنی تا وقتی در حلقه جریان ماندگاري شارش می

خوانند. مقادیر شار آید، معموالً چنین جریانی را جریان ابررسانشی یا ابرجریان میبه انجماد در می

�Φ ی ازاي ابررسانشی فقط مضرب درستي استوانهمغناطیسی یک پوسته = 2 ∙ 07 × هستند، این  ��10

�Φ، داریم MKSAنامند. در سیستم یکاهاي  مقدار را کوانتوم شار مغناطیسی می =
�

��
ثابت  h، که در آن  

  .)1997(اشمیت،  باشدبار الکترون می eپالنک و 

کنیم یک . فرض می)Kleiner;Buckel,2004( رسیمدهیم چگونه به کوانتش شار میحاال نشان می

دقیقاً در  λاز طول موج  nبا انتشار موج بدون میرایی داریم. اگر تعداد صحیح  Rي دلخواه به شعاع حلقه

  توان شرط زیر را اعمال نمود:توان موج ایستا داشت. در این صورت میحلقه متناسب شود، می

nλ = 2πR )2-1(                                                                                                                              

kاز آنجایی که عدد موج و  =
��

�
  شود:ي زیر تبدیل می) به رابطه1-2ي (باشد، معادلهمی 



 

kR = n )3-1(                                                                                                                                .  

ولی خود را  نماییمي مربوطه حل میي شرودینگر را براي هندسهمعادله تر،براي طرز عمل دقیق       

کنیم. ي آن شروع میي بین بردار موج الکترون و تکانهکنیم. ما از رابطهمحدود به رفتار نیمه کالسیکی می

p�⃗ي کوانتومی غیر باردار داریم، ذرهبا توجه به دوبروي، براي یک  ��� = ℏk�⃗  کهp�⃗ ي خطی ( تکانه ���

p�⃗ ��� = mv�⃗ باشد و انرژي جنبشی ذره برابر است با:) می  

E��� =
(���⃗ ���)

�

��
)4-1(                                                                                                                      .  

به پتانسیل  k�⃗ موجي کوانتومی باردار، مثل الکترون، با توجه به قوانین مکانیک کوانتومی، بردار ذرهبراي 

∇ي وابسته است. این پتانسیل برداري با میدان مغناطیسی، از طریق رابطه A��⃗برداري  × A��⃗ = B��⃗  ارتباط

  کنیم:ي کانونیک زیر را معرفی میدارد. تکانه

p�⃗ ��� = mv�⃗ + qA��⃗ )5-1 (                                                                                                                

p�⃗و  k�⃗ي بین بردار موج باشند. رابطهبه ترتیب جرم، بار و سرعت ذره می v�⃗و  m ،qکه    عبارت است از: ���

p�⃗ ��� = ℏk�⃗ )6-1 (                                                                                                                             

در امتداد یک  k�⃗درون حلقه وجود داشته باشد. ما از در االن الزم است که تعداد صحیحی از طول موج 

  یریم. بنابراین داریم:گگیري حول حلقه، انتگرال میمسیر انتگرال

n · 2π = ∮ k�⃗ 	dr =
�

ℏ
∮ p�⃗ ���	dr =

�

ℏ
∮ v�⃗ 	dr +

�

ℏ
∮A��⃗ 	dr )7-1(                                                          

A��⃗∮) در سمت راست (1-7ي (ي دوم رابطهي استوکس، جملهکه طبق قضیه 	drتوان با انتگرال ) را می

∇∫سطحی  × A��⃗ 	ds، یعنی داریم:برابر گرفت .  

∫∇ × A��⃗ 	ds = ∫B��⃗ 	ds = Φ )8-1(                                                                                                     

 Φ را در 1-7ي (طرفین رابطهکه توسط حلقه احاطه شده است.  باشدشار مغناطیسی می (
�

�
ضرب کرده  

ℏو از  =
�

��
  :توان به صورت زیر نوشتمی ) را1-7ي (معادله ایم و در نتیجهنیز استفاده کرده 

n
�

�
=

�

�
∮ v�⃗ 	dr + Φ )9-1(                                                                                                            .  



 

در این روش یک شرط کوانتومی بدست آمد که شار مغناطیسی گذرنده از حلقه را به ثابت پالنک و بار ذره 

نگاه شار مغناطیسی آ) ثابت باشد، 1-9ي (گیري روي سمت راست معادلهسازد. اگر مسیر انتگرالمیمربوط 

گذرنده از حلقه دقیقاً با ضرایبی از 
�

�
ایم. در مورد کند. تاکنون فقط در مورد یک ذره بحث کردهتغییر می 

وند. شت کوانتومی یکسانی توصیف میها با حالتوانیم بگوییم که تمام آنتعداد زیادي از حاملین بار نیز می

ي همدوس برقرار است. به هر حال، االن با این مسئله ) نیز براي موج ماده1-9ي (که در این مورد معادله

ها، مشابه تمام ذرات کوانتومی با اسپین نیمه صحیح، باید از اصل پائولی پیروي کنند ایم که الکترونمواجه

وانتومی متفاوتی را اشغال کنند. این مسئله با تشکیل جفت شدگی دو الکترون هاي کو بنابراین باید حالت

تر ابررساناها، هر جفت کوپر داراي اسپین صحیح شود قابل حل است. براي بیشنامیده می 3که جفت کوپر

  شود:مربوط می �jچگالی ابر جریان  هي زیر باز طریق رابطه v�⃗. سرعت باشددل با صفر میامع

j� = qn�v�⃗ )10-1                                                                                                          (  

  ) را به صورت زیر بنویسیم:1-9ي (توانیم معادلهباشد. االن میچگالی حاملین بار ابررسانایی می �nکه 

n
�

�
=

�

����
∮ j�	dr + Φ )11-1(                                                                                                           

�عالوه بر این داریم، 

����
= μ�λ�

  باشد که برابر است با:نفوذ الندن می عمق �λکه در آن  �

λ� = �
�

������
)12-1 (                                                                                                                     

  باشد. نهایتاً داریم:تراوایی می �μو  به ترتیب جرم، بار و چگالی ذره بوده �nو  m ،q که

n
�

�
= μ�λ�

� ∮ j�	dr + Φ )13-1(                                                                                                        

) به معناي 1-13ي (باشد. عبارت سمت راست معادلهي کوانتش شار میدهنده ) نشان1-13ي (معادلهکه 

) در سمت راست، 1-13ي (خطی معادلهشار است. در بیشتر موارد، چگالی ابرجریان و بنابراین انتگرال 

ه ک ي ضخیم و یا با یک حلقهي ابررسانایی با دیوارهخیلی جزئی است. به طور خاص، اگر ما با یک استوانه

اثر به دلیل وجود دهد. زیرا از ابررساناي نوع اول ساخته شده، سروکار داشته باشیم، این اتفاق رخ می

                                                
3- cooper pair. 



 

هاي محافظ فقط در نزدیکی . ابرجریانشودکامل از ابررسانا طرد می به طور، میدان مغناطیسی 4مایسنر

یري گتوانیم مسیر انتگرالیابند. ما میشوند و به طور نمایی به سمت داخل تنزل میسطح ابررسانا جاري می

گالی گیري روي چانتخاب کنیم. در این مورد انتگرال ) به سمت داخل حلقه، عمیق1-13ي (را در معادله

  و با تقریب خوبی داریم: شودجریان به طور نمایی کوچک می

Φ ≈ n
�

�
)14-1 (                                                                                                                               

Φاین دقیقاً همان شرط براي کوانتش شار مغناطیسی است و مشاهدات تجربی  = n
�

�|�|
= nΦ�  به وضوح

|q|دهند که حاملین بار داراي بار نشان می = 2e باشند.می  

  

  اثر مایسنر 4-1

بیست و دو سال پس از کشف ابررسانایی، دانشمندان هنوز بر این باور بودند که ابررسانا تنها یک رساناي 

  . )1997(اشمیت،  است اي فلز با مقاومت صفریعنی قطعه ،آلایده

آلی در یک میدان مغناطیسی خارجی که به قدر پردازیم که چنین رساناي ایدهاکنون به این نکته می

  کند، باید چگونه رفتاري داشته باشد. آل نمونه را تخریب تواند رسانش ایدهکافی ضعیف است و نمی

آل در حضور میدان مغناطیسی خارجی صفر تا زیر دماي بحرانی سرد رساناي ایده هدنخست فرض کر

ن تواهاي عمومی، به آسانی میشود. از بررسیشده است و سپس یک میدان مغناطیسی خارجی برقرار می

ي الیهدر واقع، بالفاصله پس از نفوذ میدان به  ).2-1(شکل کندنشان داد که میدان به درون نمونه نفوذ نمی

شود که بنابر قانون لنز، در راستاي مقابل میدان خارجی، آل، یک جریان القایی برقرار میسطحی رساناي ایده

اري اکنون این رفتار را به ی کند. بنابراین، میدان کل در درون نمونه صفر است.میدان مغناطیسی تولید می

∇�ي بر رابطه، بناB��⃗با تغییر القاي کنیم. معادالت ماکسول اثبات می × E��⃗ = −
�

�

����⃗

��
باید در نمونه میدان  �

E��⃗آل سرعت نور در خالً است. در رساناي ایده cالقاء شود، در این رابطه  E��⃗الکتریکی  = E��⃗، زیرا 0 = jρ که،

                                                
4-Meisner effect. 
  



 

باید  B��⃗شود که چگالی جریان القایی است. نتیجه می jمقاومت ویژه (که در این مورد صفر است) و  ρدر آن 

B��⃗ثابت باشد و با توجه به این که پیش از اعمال میدان خارجی  = بوده است، بنابراین پس از برقراري  0

B��⃗میدان نیز باید  =   باشد.  0

B��⃗آل واقع در میدان مغناطیسی خارجی به این ترتیب، ثابت شد که در هر نقطه از رساناي ایده = 0 

در میدان مغناطیسی خارجی) به  cT<Tآل در ساناي ایدهرهاي متفاوتی (توان با انتخاب گاملی، میاست. و

م و دهیي گرم را در میدان مغناطیسی خارجی قرار میاین وضعیت رسید، به این ترتیب که نخست نمونه

فاوتی مت ي کامالًآل، الکترودینامیک نتیجهسرد کنیم. در آن صورت، براي رساناي ایده cT<Tسپس آن را تا 

ي نمونه متناهی است و از این رو، میدان مغناطیسی به درون ، مقاومت ویژهcT>Tدر  کند.بینی میپیش

نشان  2 – 1چنان که در شکل کند. پس از سرد کردن نمونه و گذار به حالت ابررسانشی، آنآن نفوذ می

  شود.داده شده است، میدان درون آن ماندگار می

  .(شکل سمت چپ) و یک ابررسانا (شکل سمت راست) آلاعمال میدان مغناطیسی یه یک رساناي ایده 2 – 1شکل 

  

آل و نه را همواره به صورت رساناي ایده 0ρ = ي با ویژگی توجه داشته باشید که در استدالل باال نمونه

سانا به راستی چیزي بیش از همه بر این باور بودند که یک ابرر 1933بریم. پیش از سال ابررسانا نام می

نشان داد که این باور  5هاي انجام شده توسط مایسنر و اوکسنفلدیک رساناي کامل نیست. ولی آزمایش

                                                
5-Ochsenfeld.  



 

ي ابررسانا در حضور میدان مغناطیسی خارجی، میدان درون نمونه cT<Tها پی بردند که در درستی نبود! آن

B��⃗به زیر دماي بحرانی، همواره صفر است ( مستقل از روش انتخابی براي سرد کردن ابررسانا = ). یعنی 0

ک شدن با نزدی در واقعباشد. ابررسانا یک رساناي کامل نیست بلکه یک دیامغناطیس کامل نیز می فاًصر

ρ، حالت ابررسانشی از معادالت بدین ترتیب کند.آن را دفع می ، نمونهابررساناي نمونهآهنربا به  = و  0

B��⃗ =   کند.پیروي می 0

  

  خواص مغناطیسی ابررساناها 5-1

وند. شتقسیم می دومو ابررساناي نوع  اولشان، به ابررساناي نوع ابررساناها با توجه به خواص مغناطیسی

- رکیبي ابررسانا و تگیرد. نیوبیم، آلیاژهاي عناصر ابررسانا غیر از نیوبیم را در بر میهمه اول ابررساناي نوع

تعلق دوم گروه به باال  cTي با ابررساناها دهند. همچنینرا تشکیل می دومهاي شیمیایی، ابررساناي نوع 

ها به میدان مغناطیسی خارجی نهفته است. دارند. اختالف اساسی بین این دو گروه در واکنش متفاوت آن

  .)1997(اشمیت،  شودمشاهده می اولهاي نوع اثر مایسنر فقط در ابررسانا

  

  اولخواص مغناطیسی ابررساناهاي نوع  1-5-1

ه در ي بلندي داریم کااستوانه ينمونه کنیمکنیم. فرض میاکنون منحنی مغناطش ابررسانا را بررسی می

H��⃗میدان مغناطیسی خارجی طولی  H��⃗قرار گرفته است. با افزایش  � ، نخست القاي درون نمونه تغییر �

B��⃗کند یعنی نمی = H��⃗ماند. به محض این که باقی می 0 H��⃗به مقدار  � برسد، حالت ابررسانشی تخریب  ��

B��⃗کند، و شود، میدان به درون ابررسانا نفوذ میمی = H��⃗ شود. بنابراین، منحنی مغناطش به مانند شکل می �

H��⃗و میدان مغناطیسی  B��⃗(الف) خواهد بود. القاي مغناطیسی  3 – 1 ي زیر به ي شناخته شدهبا رابطه �

  شوند.مربوط مییکدیگر 



 

)15-1                                                                                                 (B��⃗ = H��⃗ � + 4πM���⃗  

H��⃗در مقابل  4πM���⃗− گشتاور مغناطیسی واحد حجم است. منحنی مغناطش اغلب به صورت M���⃗که در آن  � ،

  شود.(ب)، رسم می 3 – 1ي نشان داده شده در شکل به گونه

  

  (ب)                                              (الف)                          

H��⃗بر حسب  ،M���⃗(الف) منحنی مغناطش ابررسانا (ب) گشتاور مغناطیسی در واحد حجم،  3 – 1شکل  اشمیت، ( �

1997(.  

  

خطوط میدان مغناطیسی، خارج از ابررسانا،  -1 اند از:عبارت ولاخواص مغناطیسی بنیادي ابررساناهاي نوع 

یک ابررسانا در میدان مغناطیسی خارجی، همواره نزدیک به سطح خود  -2 اند.همواره بر سطح آن مماس

تواند هاي سطحی تنها هنگامی میجریان ،در یک ابررسانا با اتصال ساده -3 حامل جریان الکتریکی است.

در میدان مغناطیسی خارجی قرار داشته باشد. در واقع اگر پس از قطع  وجود داشته باشند که ابررسانا

 کند، که ناممکن استمیدان، جریان سطحی باقی بماند، در درون ابررسانا میدان مربوط به خود را ایجاد می

  .)1997(اشمیت، 

 



 

  حالت بینابین 2-5-1

بلند، واقع در میدان مغناطیسی یکنواخت، اي به شکل استوانه اولکه براي یک ابررساناي نوع  متوجه شدیم

نه رود. ولی، چنانچه این استوارسد، ابررسانایی از بین میموازي با سطح آن، وقتی میدان به مقدار بحرانی می

در میدان مغناطیسی عرضی قرار داده شود، از بین بردن حالت ابررسانایی آن به مراتب دشوارتر است. به 

ي ابررسانا در میدان مغناطیسی خارجی را در نظر بگیرید. از آن جا که خطوط رهعنوان مثال، رفتار یک ک

اند، روشن است که در مورد کره خطوط میدان چگالی میدان مغناطیسی همواره با سطح ابررسانا موازي

شوند. همزمان با آن، میدان در باالتري در استوا دارند که موجب افزایش موضعی میدان مغناطیسی می

ود، شها صفر است. دورتر از کره، جایی که هر نوع افت و خیز به وجود آمده با آن در میانگین صفر میبقط

H��⃗میدان خارجی یکنواخت  آید که وقتی میدان استوا کمتر است. اکنون این سوال پیش می ، از میدان�

H��⃗دهد؟ روشن است که در آن لحظه استوایی به مقدار بحرانی برسد، چه رخ می تر از مقدار بحرانی کم �

میدان است و در نتیجه کره مجاز نیست که به طور یکپارچه به حالت عادي بازگردد. از طرف دیگر، کره 

تواند به طور کامل ابررسانا باقی بماند، چرا که میدان در استوا به مقدار بحرانی رسیده است. این تناقض نمی

ود، از شي در درون کره که به آن حالت بینابین گفته میبا حضور همزمان نواحی متناوب ابررسانشی و عاد

  . )1997(اشمیت،  رودبین می

  

  دوم خواص مغناطیسی ابررساناهاي نوع 3-5-1

شود. میدان مغناطیسی به اثر مایسنر دیده نمی دومدر ابررساناهاي نوع  اول،بر خالف ابررساناهاي نوع 

لند اي برا به شکل استوانه دومکند. یک ابررساناي نوع نفوذ میطریقی کامالً غیر عادي به درون این مواد 

ت شود. نخسگیریم که در یک میدان مغناطیسی طولی قرار دارد. میدان از صفر افزایش داده میدر نظر می

راند، یعنی القاي مغناطیسی در درون استوانه صفر است. این نشان ي میدان را به بیرون میاستوانه همه



 

شود، ولی با شروع از مقدار معینی از میدان، نفوذ القاي مغناطیسی که در آغاز اثر مایسنر دیده میدهد می

H��⃗تر معروف است با شود. این میدان را که به میدان بحرانی پایینبه درون استوانه آغاز می دهیم. نشان می ��

H��⃗با افزایش بیشتر  H��⃗خارجی  انگین در استوانه با میداندان مییابد تا جایی که می، القا نیز افزایش می� � 

H��⃗برابر شود و استوانه به حالت عادي باز گردد. این فرآیند در میدان  ، معروف به میدان بحرانی باالتر رخ ��

  .)1997(اشمیت،  دهدمی

  

  6اثر جوزفسون 6-1

ود. شابررسانایی، ابررسانندگی ضعیف است که اثر جوزفسون نیز خوانده می ي ماهیت کوانتومیجلوهیکی از 

بینی شده بود که خیلی زود به صورت تجربی به اثبات رسید. توسط جوزفسون پیش 1962این اثر در سال 

. نداابررسانندگی ضعیف به رفتاري اشاره دارد که در آن دو ابررسانا با یک اتصال ضعیف به یکدیگر وصل شده

ور کلی، د. به طوتاه در مقطع فیلمی نازك ایجاد نموتوان با پیوند تونلی یا یک گلوگاه کاین اتصال را می

اي دیگري هاي بسیار کوچک یا به صورتتواند تنها تماس ضعیفی بین دو ابررسانا در ناحیهاتصال ضعیف می

به ترتیب  RSو  RS )LSو  LSدو ابررساناي  ضعیف باشد. ررسانشی بین ابررساناهاها تماس ابباشد که در آن

 .نداي ماکروسکوپی از هم جدا شدهگیریم که توسط یک فاصلهابررساناي چپ و راست هستند) را در نظر می

. زمانی که دو )Barone;Paterno,1981( توانند آزادانه تغییر کنندي دو ابررسانا میدر این حالت فازها

آنگسترم برسد، شبه ذرات  30ها به حدود ي آنشوند، به طوري که فاصلهابررسانا به یکدیگر نزدیک 

). اگر ونشارش یابند (تونل زنی تک الکترتوانند از یک ابررسانا به ابررساناي دیگر با استفاده از تونل زنی می

طور همان آنگسترم برسد، سپس 10ها به ي بین آنتر کنیم تا جایی که فاصلهدو ابررسانا را به هم نزدیک

توانند از ابررسانایی به ابررساناي دیگر شارش یابند (تونل زنی هاي کوپر نیز میکه خواهیم دید، جفت

 RSو  LSآید و فازهاي دو ابررساناي جوزفسون). در این حالت بین دو ابررسانا همدوسی فاز به وجود می

                                                
1-Josephson effect. 



 

لکتریک ااز دو ابررسانا که توسط یک مانع دي توانند آزادانه تغییر نمایند. بنابراین کل سیستم، متشکلنمی

کنند. این پدیده، میاند، تا حدودي مانند یک ابررساناي واحد رفتار آنگسترم) از هم جدا شده 10( نازك

 یدهد که توسط مانع) چنین پیوند جوزفسونی را نشان می1-4شکل (. شودابررسانایی ضعیف نامیده می

و در طرف چپ با  �Ψاند و تابع موج را در طرف راست با باشد) از هم جدا شدهتواند عایق (این مانع می

Ψ� دهیم.نشان می  

. )1997(اشمیت  اند) دیده شدهac) و ناایستا (اثر جوزفسونdcاثر جوزفسون به صورت ایستا (اثر جوزفسون

ن چه ایاگر از اتصال ضعیف یا به عبارت دیگر از پیوندگاه جوزفسون، جریانی گذر دهیم و چنان dcدر اثر 

 گذرد، حتیي کافی کوچک باشد، جریان بدون روبرو شدن با مقاومت از اتصال ضعیف میجریان به اندازه

). در پیوندگاه تونلی باشدي عایق در تواند یک الیهي اتصال ضعیف خود ابررسانا نباشد (مثالً ، میاگر ماده

در . ابررسانشی هايالکترون رسیم: یعنی رفتار همدوسجا مستقیماً به مهمترین ویژگی ابررساناها میاین

 ي کوانتومی واحد تبدیلي ابررسانا به یک پیکرههاي دو ناحیهي اتصال ضعیف، الکترونبه واسطهواقع 

) نشان داده 1-4دیگر نیز بیان کرد. همان طور که در شکل (اي توان به گونهشوند. همین مطلب را میمی

ابررساناي اول با تابع موج  هايشده است، با نفوذ از اتصال ضعیف به ابررساناي دوم، تابع موج الکترون

هاي ابررسانشی در دو سوي اتصال ضعیف با ي الکترونکنند. در نتیجه همهمحلی تداخل می هايالکترون

شوند. حضور اتصال ضعیف نباید توابع موج دو طرف را، در مقایسه با آنچه یکسانی توصیف میتابع موج 

  پیش از ایجاد اتصال بودند، به طور چشمگیري تغییر دهد. 

  تصویري از  اتصال ضعیف بین دو ابررسانا. 4-1شکل 



 

ولتاژ فزایش دهیم تا را در اتصال ضعیف ا dcتر است. اگر جریان حتی از این هم جالب acاثر جوزفسون 

این ولتاژ با بسامد  acي دیگر ، مؤلفهVي ولتاژ اهر شود، عالوه بر مؤلفهمحدودي در دو سر پیوندگاه ظ

  شود، به طوري که داریم:نیز پدیدار می ωاي زاویه

ωℏ = 2eV )16-1(                                                                                                                           

 سوستونف و آي. ام.شود، آي. کا. یانسون، دي. ام. براي ثبت این اثر که تابش جوزفسون نیز خوانده می

  .)1997(اشمیت،  اندهآزمایش موفقیت آمیزي انجام داد 7دمیترنکو

  

 wave -s 8جفت شدگی ) با تقارنمتعارفابررساناي دماي پایین ( ابررساناي  7-1

نشان دادند که در ابررساناهاي متعارف با دماي بحرانی پایین، اندرکنش  1957باردن، کوپر و شریفر در سال  

داده، که این اندرکنش مسئول ي کولنی غلبه کرده و جفت کوپر را تشکیل بر دافعهفونون  –الکترون

دهند که تنها توسط یک هاي کوپر تشکیل یک چگالیده میاین جفت ).)a( 5-1 باشد (شکلابررسانایی می

 کهردد، گمی ماکروسکوپی بلندبرده همدوسی فاز منجر ب این که .شودفاز مکانیک کوانتومی توصیف می

باشد می 9هیگان -. در این مواد حالت پایه اسپینابررسانایی استمنحصر به فرد هاي یکی از ویژگی این پدیده

 اند و منجر به تقارني مخالف به طور مؤثر با هم جفت شدهکه در این حالت دو الکترون با اسپین و تکانه

هاي حفره و الکترون، به ها از حالت پایه، شامل ترکیب حالتبرانگیختگی گردند.می s- waveجفت شدگی 

ها یک گاف انرژي ذرات این است که آنترین ویژگی شبهذرات معرفی شده است. یکی از مهمشبه عنوان

∆�k�⃗  k�⃗، گاف انرژي در فضاي 10دهند. در ابررساناهاي متعارفرا با توجه به انرژي حالت پایه نمایش می �

                                                
1- I.K.Yanson,V.M.Svistunov,and I.M.Dmitrenko. 
2- paring symmetry. 
3- spin-singlet. 
4- conventional superconductors. 



 

ها دامنه تمام جهت گاف انرژي درشود، ) نیز مشاهده میb( 5-1 چه در شکلهمسانگرد بوده، بنابراین چنان

  ).Van Harlingen,1995( و فاز یکسانی را دارد

  

  

الکترون به  -کنش الکترون، ابررسانایی ناشی از برهمBCS) در مدل aتصویر متعارف از ابررسانایی: ( 5-1شکل 

دهدکه در نشان مییک گاف انرژي را  ي جفت کوپر،) برانگیختگی از حالت پایهbباشد. (ي پراکندگی فونون میواسطه

  .)Van Harlingen,1995( همسانگرد است k�⃗فضاي 

ل زنی گیري تونشود. گاف انرژي توسط اندازهگاف انرژي مانع از ایجاد برانگیختگی در حالت ابررسانایی می

∆شود در ولتاژ ) مشاهده میa( 6-1در ابررساناها سنجیده شده است. چنانچه در شکل 
e�  افزایش تیزي

اي از مواد مثل ابررساناي فرمیون سنگین تمام مواد ابررسانایی در رسانایی قابل رویت است. به غیر از دسته

  کنند.رفتار می BCSفونون  -دماي پایین براساس مکانیزم جفت شدگی



 

) رسانایی aباشد: (اها میساختار گاف انرژي ابررسانهاي ترین بررسیي تونل زنی، که یکی از حساسمشخصه  6-1شکل 

∆براي رسانایی در ولتاژ ، که wave -sبه یک ابررساناي همسانگرد  11ز عاديفل تونل زنی تک ذره بر حسب ولتاژ از یک
e� 

ها را که افزایش حالت YBCO-Pbگیري رسانندگی براي پیوند ) اندازهb( دهد.تر از آستانه عدم حالت را نشان میپایین

ی مشاهده شده در ابررساناي دهد. این نوعی از منحنی تونل زننشان می BCSي انرژي چشمداشتی نظریه تر از گافپایین

  .)Van Harlingen,1995( دهدرا که به طور کامل شکل گرفته است را نشان نمی یکه هرگز گاف باشدمس می

  

  

  

                                                
1- normal- metal. 



 

 متعارف)( ابررساناي ناابررساناي دماي باال  8-1

هاي کشف شد که بسیاري از ویژگی 13و جورج بدنورز 12توسط الکس مولر 1986در سال ابررساناي دماي باال 

ي از اي مس نمونهابرساناي بر پایه فونون توصیف کرد. -با ساز و کار برهمکنش الکترون شدآن را نمی

 2CuOسطوح  در آن ناهمسانگرد هستند که اًاي شدیداین ابررساناها مواد الیهباشد. ابررساناي دماي باال می

اي بالفاصله بعد از کشف ابررسان اند.جفت شده زنی جوزفسونبه طور ضعیف توسط تونل ابررسانا بوده که

 ز ا براي پارامتر نظم ابررسانایی در فضاي وارون تکانه، به این نوع wave–d  جفت شدگی  دماي باال، تقارن

ي برخالف  ابررسانا نمایش داده شد، )b( 6-1در شکل  در قسمت قبل چنانچه نسبت داده شد. هاابررسانا

وجود دارد  باالیی 14هاي بین گافیحالتچگالی دقیقاً  ،، در این نوع از ابررساناییwave –s با تقارن متعارف

)Van Harlingen,1995(.    

  

  ساختار ابررساناي دماي باال 9-1

باشند. یعنی اي میدماي باال داراي ساختار الیهشود، ابررساناهاي مشاهده می 1-7طور که در شکل همان

 شود ابررساناي دمايد، به همین دلیل گفته میوجود دار یک الیه ابررسانا و یک الیه عایق در ساختارشان

د مس ي اکسیالیهاین ي مس هستند، در ابررساناهایی که بر پایه در واقع ذاتی دارند.باال پیوند جوزفسون 

  ).Barisic, et al, 2013( کندانایی را ایفا مینقش ابررساست که 

  

  

                                                
1- Karl Alexander Muller. 
2- Johannes Georg Bednorz. 
3- sub- gap. 



 

ي ساختمان کلی از ابررساناي مس با دماي بلوکه )B( ،ساختار چند ابررساناي متفاوت با دماي بحرانی باال )A( 7-1شکل 

نشان  ��با تقارن  Oو  ������با تقارن  Cuهاي الکترونی ، که در آن مهمترین اوربیتال2CuOي بحرانی باال از صفحه

  .)Barisic, et al, 2013( داده شده است

  

  شکست تقارن و انواع تقارن در حالت ابررسانایی 10-1

اي از فیزیک مدرن وارد شده است. براي مثال، شروع هر نظم بلند در هر شاخه تقارن تقریباًمفهوم شکست 

رن ا. با توجه به این واقعیت که شکست تقاست با یک کاهش تقارن همراه بوده بردي در ماده چگال، همیشه

هاي باال و پایین گذار، از حالت عادي ي دوم، تقارندر هر دوطرف گذار پیوسته است، در هر گذار فاز مرتبه



 

رامتر نظم فقط یک اندازه . در این جا، پا)Tsuei;Kirtley,2000( به حالت ابررسانایی، به هم مرتبط هستند

کند که حالت ابررسانایی را توصیف می ،Hباشد. گروه تقارنی ن در حالت منظم میشکست تقار از مقدار

  کند و داریم:) باشد که حالت نرمال را توصیف می(گروه تقارنی کل Gباید زیر گروه 

)17-1(                                            if cT>T                               G = X × R × U(1) × T 

)18-1                                             (if cT<T              H ⊂ G  

ي جهانی یک تقارن نمونه U(1)، 16گروه تقارنی دوران اسپین R، 15ي بلوريگروه تقارنی شبکه Xکه 

 BCS19باشد. وجود نظم بلند برد غیر قطري در ابررساناهاي می 18عمل تقارن برگشت زمان Tو  17بعدي

اي شکسته به طور لحظهU(1)	شود که در آن تقارن دماي پایین، منجر به همدوسی فاز جفت چگالیده می

فاز کوانتومی ماکروسکوپی از قبیل: اثر مایسنر، کوانتش شار و اثرات جوزفسون،  شده است. پدیده همدوسی

 عالوه بر تقارني نامتعارف، ناباشند. در یک ابررسادر حالت ابررسانایی می U(1)همگی تجلی شکست تقارن 

U(1) فت، کست تقارن در حالت جي شبحرانی شکسته می شود. مرتبه و یا بیشتر، در دماي دیگر یک تقارن

براساس مالحظات تقارن، اطالعاتی در توان میتنها در نمایش تقارن پارامتر نظم، منعکس شده است. 

ا تواند بي یک ابررسانا با تقارن وارون میپاریتهفت بدست آورد. براي مثال، ي جماهیت حالت چگالیده

 هايي موجود، از جمله سیستمهاي بلوکهپائولی مشخص شود. ساختار بلوري ابررسانااستفاده از اصل 

ي سیلهها را به وشوند. بنابراین ابررساناي مرکز وارونگی مشخص میفرمیون سنگین و مس، همه توسط نقطه

(اسپین کل برابر یک است) داراي  20گانهسه -بندي کرد: حالت اسپینتوان دستهي حالت جفت میپاریته

�k�⃗∆( یعنی  ي فرد استابررسانایی (تابع گاف) با پاریتهپارامتر نظم  � = −∆�−k�⃗  -حالت جفت اسپین ) و�

�k�⃗∆ي زوج (یعنیابع موج جفت اوربیتالی با پاریته) مطابق با تS=0یگانه ( � = ∆�−k�⃗ . با توجه به است )�

                                                
1- crystal lattice. 
2- spin rotation. 
3- onedimensional global gauge symmetry. 
4- timereversal symmetry operation. 
5- Bardeen-Cooper-Schrieffer theory. 
6- spin-triplet. 



 

 -ني اندرکنش اسپیعدم تقارن وارون، نزدیک به یک سطح، حالت جفت مخلوط یگانه و سه گانه به وسیله

 -یکمنجر به یک اثر اپتی میون سنگین مهم باشد وشود، که ممکن است در ابررساناهاي فرالقا می مداري

 -رود که جفت شدگی اسپینار میود. در ابررساناهاي مس انتظاي شمغناطیسی غیر خطی قابل مشاهده

تعریف  گانه به خوبیسه -یگانه و اسپین -هاي جفت اسپینب حالتکوچک باشد. بدین ترتی نسبتاً مداري

مکن اي موجود دارد، که مهاي شبکهبندي بیشتر ابررساناها  نیاز به داشتن اطالعاتی از تقارنند. دستهاشده

 يکنیم که تقارن تابع موج جفت ابررسانایی از شبکهفرض می است در حالت ابررسانایی شکسته شود.

کند ي دوم، پارامتر نظم تعریف میگذار فاز مرتبه 21ي الندائوي، منعکس شده است. برطبق نظریهبلوري

هاي کاهش ناپذیر گروه تقارنی فاز دماي باال تبدیل شود. گذار فاز باید مطابق با یکی از نمایشکه، گذار 

- ستمتوان براي سیتر نظم را میي دوم باشد. اشکال پاراممرتبه از یدان مغناطیسی بایدابررسانایی در عدم م

 22ي نمایش گروه تقارنی حالت نرمال در نمایش کاهش ناپذیرهاي مختلف جفت چگالیده توسط تجزیه

، ي هلیومابرشاره هاي جفت به طور وسیع دراي حالتبندي تقارن گروه نقطهبندي کرد. دستهطبقه

ا گاف ر ورد مطالعه قرار گرفته است. تابعچنین در ابررساناهاي مس مابررساناهاي فرمیون سنگین و هم

که مطابق با دماي ،���Γ نمایش کاهش ناپذیر ���χ يخطی از توابع پایه توان به عنوان یک ترکیبمی

   زیر بیان نمود:به صورت  را است هاي ممکن پارامتر نظمي تمام شکلبحرانی باال

∆�k�⃗ � = ∑ η�χ�
�
�k�⃗ �

��
��� )19-1(                                                                                                              

قارنی گروه حالت نرمال در عدد مختلط است که تحت تمام عمل هاي ت �� است و �Γ ابعادي از �Lکه 

توان دائو میالن -را براي بدست آوردن انرژي آزاد گینزبرگ ��) ناوردا است. بسط ضرایب 1-17ي (معادله

�χ که توابع نشان دادند 23یاپ و گارگ 1993به کار گرفت. در سال 
توان همیشه حقیقی انتخاب را می �

��، بنابراین نمود
∗   بت کردند که تقارن ه ثاها دوبارمورد تقارن برگشت زمان خواهد داد. آن اطالعاتی در ��

  

                                                
1- Landau theory. 
2- irreducible representations. 
3- Yip and Garg. 
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reviewed  the size of the tunneling current for different geometries corner and  edge 

Josephson junctions  in the s-wave and d-wave states  and have obtained  the effect of 

temperature and external magnetic field on the Josephson  current. Also we have study 
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